……………………………………………………………………..………….

miejscowość, data

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ
1. DANE WNIOSKODAWCY
1 A. INWESTOR
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy/miejscowość
PESEL/NIP/REGON ₦
KRS
Telefon/E-mail
1 B. PEŁNOMOCNIK (wypełnić jeżeli ustanowiono Pełnomocnika)
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy
Ulica, nr
Kod pocztowy/miejscowość
PESEL/NIP/REGON ₦
KRS
Telefon/E-mail
2. WNIOSKUJĘ O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:*
 wodociągowej
 kanalizacji sanitarnej
 kanalizacji deszczowej
dla obiektu zlokalizowanego w:
Kod pocztowy/miejscowość
Ulica, numer
Numer działki/obręb
BUDYNEK/ OBIEKT:
 istniejący

 projektowany

 w rozbudowie/przebudowie

3. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: *

 własność

 dzierżawa

 najem

użytkowanie  użyczenie
wieczyste

 Inne, jakie?
………………………………………………………………………………...

₦

4. CEL PRZEZNACZENIA WODY I PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE*
 gospodarstwo domowe (ilość osób x 120 l/d)………..………………………............................................................................................l/d
 działalność gospodarcza: handel/usługi/………………………………………………………………………………………………..........................................l/d
 woda na budowę:……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………..l/d
 inny:………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………............l/d

₦ - niepotrzebne skreślić

*- zaznaczyć X odpowiednie

5. RODZAJ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW*
 bytowe1
 przemysłowe2
1

ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych
2ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez
wnioskodawcę działalności handlowej, przemysłowej, składowej , transportowej, usługowej, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego
podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego podmiotu.

6. ODBIÓR UZGODNIENIA*
 osobiście

 Pocztą - na adres wskazany w pkt.  1A /  1B*

7. ZAŁĄCZNIKI:
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 dla domów jednorodzinnych /1:1000 dla
większych obiektów, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji,
2. koncepcję zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla
nieruchomości, których na których planowana jest budowa kilku obiektów,
3. dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością lub
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
4. opcjonalnie można upoważnić Projektanta, lub inną osobę fizyczną lub prawną, wtedy należy
również dołączyć pełnomocnictwo,
5. pisemne zgody właścicieli terenów (jeżeli przez teren sąsiednich prywatnych działek przebiega
trasa przyłącza), w tym m.in. zgodę właściwego zarządcy drogi, jeżeli przyłącze przebiega przez
pas drogowy.
…………………………….

…………………………..

miejscowość, data

czytelny podpis

8. OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Urząd Gminy Unisław z siedzibą w Unisławiu
przy ul. Parkowej 20 w celu realizacji wniosku. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam,
że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………….

…………………………..

miejscowość, data

czytelny podpis

UWAGI / DALSZE ETAPY POSTĘPOWANIA:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić jedynie osoba posiadająca prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Warunki techniczne przyłączenia opisują techniczne i formalne możliwości przyłączenia danej nieruchomości
do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym m.in. wskazują najbliższe możliwe miejsce
włączenia, parametry techniczne tego miejsca, warunki jakie powinny zostać spełnione, by możliwe było
zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy, a następnie zawarcie umów na dostawę wody i odbiór ścieków.
Termin wydania warunków technicznych: do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.
Warunki przyłączenia wydane na podstawie niniejszego wniosku pozostają ważne 2 lata.
Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej,
należy zlecić (opracować) projekt techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego uprawnionemu
Projektantowi – posiadającemu uprawnienia budowlane do projektowania sieci. Projekt należy złożyć w
dwóch egzemplarzach do uzgodnienia – w okresie do 2 lat od dnia wydania Warunków Technicznych.
Osoba fizyczna lub prawna, po otrzymaniu uzgodnienia projektu technicznego, może przystąpić do budowy
przyłącza. W tym celu należy zlecić wykonanie przyłącza firmom wykonawczym, które wykonają wykop i
ułożenie przyłącza zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, dadzą gwarancję na
wykonane roboty oraz zapewnią naprawę ewentualnych uszkodzeń sieci powstałych w wyniku prowadzonych
prac.
Zakup całej armatury wod-kan oraz wykonanie robót ziemnych związanych z budową przyłącza (w tym
przywrócenie terenów do stanu pierwotnego oraz naprawa uszkodzonych elementów jakiejkolwiek sieci) leżą
po stronie Inwestora.

₦ - niepotrzebne skreślić

*- zaznaczyć X odpowiednie okienko

